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OVERSÆTTELSE

GENÈVE-AFTALEN OM HANDEL MED BANANER
1.
Denne aftale indgås mellem Den Europæiske Union (herefter »EU«) og Brasilien, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru og Venezuela (herefter »de latinameri
kanske MFN-bananleverandører«) vedrørende strukturerne for og anvendelsen af EU's handelsordning for
friske bananer, undtagen pisang, henhørende under pos. 0803.00.19 i HS (herefter »bananer«) og de for
handelsordningen gældende regler og betingelser.
2.
Denne aftale berører ikke WTO-rettighederne og -forpligtelserne for signatarerne af denne aftale, jf.
dog bestemmelserne i punkt 3-8.
3.

EU tilslutter sig følgende:
a) EU anvender for bananer toldsatser, der ikke er højere end nedenstående, jf. dog litra b) (1):
— fra 15. december 2009 til 31. december 2010

148 EUR/t

— 1. januar 2011

143 EUR/t

— 1. januar 2012

136 EUR/t

— 1. januar 2013

132 EUR/t

— 1. januar 2014

127 EUR/t

— 1. januar 2015

122 EUR/t

— 1. januar 2016

117 EUR/t

— 1. januar 2017

114 EUR/t

b) Hvis Doha-regler (2) ikke er fastsat senest den 31. december 2013, udskydes de efterfølgende told
nedsættelser i punkt 3, litra a), indtil Doha-regler er blevet fastsat. Udskydelsen kan under ingen
omstændigheder vare længere end til den 31. december 2015. Gældende toldsats i udskydelses
perioden er 132 EUR/t. Efter udløbet af den toårige periode eller straks efter fastsættelsen af Doharegler, alt efter hvad der indtræffer først, er toldsatsen på 127 EUR/t. De maksimale toldsatser fra den
1. januar i hvert af de efterfølgende år er på henholdsvis 122 EUR/t, 117 EUR/t og 114 EUR/t.
c) EU opretholder en ren MFN-toldordning for import af bananer (3).
4.

a) EU binder toldnedsættelserne i punkt 3. Med henblik herpå indsættes denne aftale i EU's WTO-liste
ved certificering (4) i overensstemmelse med beslutning af 26. marts 1980 om procedurer for
ændring og berigtigelse af lister over toldindrømmelser (L/4962).
b) Når denne aftale træder i kraft, sender EU et udkast til listen for bananer, hvori teksten til denne
aftale er indarbejdet, til generaldirektøren for certificering.
c) Denne aftales parter er enige om ikke at gøre indsigelse mod certificeringen af den ændrede liste,
hvis denne aftale er korrekt afspejlet i meddelelsen.

(1) Efter undertegnelsen af aftalen anvender EU med tilbagevirkende kraft de i punkt 3, litra a), fastsatte toldsatser i
perioden fra den 15. december 2009 til datoen for undertegnelse af denne aftale. Den told, der er betalt ud over det
beløb, der er fastsat i disse bestemmelser, vil blive refunderet af toldmyndighederne efter anmodning herom.
(2) Ved Doha-regler i forbindelse med denne aftale forstås, at der i Komitéen for Handelsforhandlinger er opnået bred
enighed om at fastlægge frister for forhandlinger om markedsadgang for landbrugsprodukter og andre produkter end
landbrugsprodukter.
(3) Denne bestemmelse kan ikke fortolkes på en sådan måde, at den bemyndiger til ikke-toldforanstaltninger for bananer,
der er uforenelige med EU's forpligtelser under WTO-aftalerne.
(4) Datoen for certificering er den dato, hvor generaldirektøren certificerer, at ændringerne af EU-listen er blevet en
certificering i overensstemmelse med beslutningen af 26. marts 1980 om procedurer for ændring og berigtigelse af
lister over toldindrømmelser (dokumentreference WT/LET).
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5.
Efter certificering vil de verserende tvister WT/DS27, WT/DS361, WT/DS364, WT/DS16, WT/DS105,
WT/DS158, WT/L/616, WT/L/625 og alle anmodninger, der til dags dato er indgivet af de latinamerikanske
MFN-bananleverandører under procedurerne i artikel XXIV og XXVIII i GATT 1994 med hensyn til EU's
handelsordning for bananer (inkl. G/SECRET/22 punkt 0803.00.19 og G/SECRET/22/Add.1, G/SECRET/20
og G/SECRET/20/Add.1, og G/SECRET/26), være bilagt (1). Senest to uger efter certificering underretter de af
aftalen berørte parter i fællesskab DSB om, at de er nået frem til en gensidigt aftalt løsning for bilæggelse af
disse tvister (2).
6.
De latinamerikanske MFN-leverandører forpligter sig endvidere, uden at dette berører deres rettigheder
i henhold til WTO-aftalen, herunder også de rettigheder, der følger af de i punkt 5 omhandlede tvister og
anmodninger, til ikke at træffe yderligere foranstaltninger med hensyn til de i punkt 5 nævnte tvister og
anmodninger mellem den 15. december 2009 og tidspunktet for certificering, hvis EU opfylder punkt 3 og
punkt 4, litra b) og c).
7.
De latinamerikanske MFN-bananleverandører er enige om, at denne aftale udgør EU's endelige
markedsadgangsforpligtelser for bananer, som skal indsættes i de endelige resultater af de næste multilaterale
markedsadgangsforhandlinger for landbrugsprodukter, der afsluttes med succes i WTO (inkl. Doharunden) (3).
8.

a) Aftalen træder i kraft den første dag i måneden efter den måned, hvor den sidste signatar har
underrettet generaldirektøren om afslutningen af de til dette formål nødvendige procedurer. Hver
signatar sender en kopi af meddelelsen til de øvrige signatarer.
b) Uanset litra a) er signatarerne enige om at anvende punkt 3, 6 og 7 midlertidigt fra den dag, hvor
aftalen undertegnes.

For Brasilien:

For Colombia:

For Costa Rica:

For Ecuador:

For Den Europæiske Union:

(1) Datoen for bilæggelse af en tvist er datoen for certificering (dokumentreference WT/LET).
(2) Bilæggelsen af disse tvister påvirker ikke en parts ret til at iværksætte en ny tvist under DSU eller fremtidige rettigheder
under procedurerne i artikel XXIV og XXVIII i GATT 1994.
(3) Hvis certificering ikke er afsluttet på datoen for afslutningen af de næste multilaterale markedsadgangsforhandlinger
for landbrugsprodukter i WTO (inkl. Doha-runden), indsættes aftalen i EU's WTO-liste på den dato, hvor listen træder
i kraft, som en del af resultaterne af de pågældende forhandlinger.
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For Guatemala:

For Honduras:

For Mexico:

For Nicaragua:

For Panama:

For Peru:

For Venezuela:
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